
 

Referat generalforsamlingen 

 

Velkomst 

Som formand for bestyrelsen vil jeg vil gerne starte med at byde alle hjertelig 

velkommen til generalforsamlingen i Antenneforeningen Vejen. 

 

Som sædvanligt står der øl og sodavand på bordet herovre, som I er meget 

velkomne til at forsyne jer med under generalforsamlingen. 

 

Inden vi går over til det første punkt på dagsordenen, vil jeg gerne have lov til at 

præsentere bestyrelsen i Antenneforeningen Vejen 

 

Bo Baun Nielsen           - er foreningens næstformand  

Bettina Blicher Røijen  - er foreningens kasserer 

Torben N. Gjørup         - er bestyrelsesmedlem 
Gunnar Jessen               - er formand 
Michael Rachlitz           - er foreningens sekretær, men er 

desværre blevet syg. 

 

Jeg plejer også her at præsentere, nogle af de personer, i som medlemmer 

møder og taler med, når I kontakter foreningen. 

 

Den ene plejer at være foreningens forretningsfører Jan List – men han er 

desværre også blevet syg, og kan derfor ikke være til stede i aften. 

 

Men vi har som altid Martha Nielsen – foreningens blæksprutte, der klarer 

alt i foreningen – fra bogholderi og medlemsservice til også en hel del 

teknik. 

 

Endnu engang vil jeg gerne byde velkommen til alle. 

 
Herefter vil jeg så gå over til selve dagsordenen, og starte med punkt 1:  

 

Valg af dirigent. 

 

Bestyrelsen vil gerne foreslå: advokat Erik Nellemann 

 

Er der andre forslag - eller indvendinger imod det? -----  

 

Godt, så er Erik Nellemann valgt, og jeg vil derfor gerne straks give ordet til 

dig.   
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Værsgo. 

 

Erik Nellemann gennemgår Generalforsamlingens indkaldelse og konstaterer 

denne lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

  

Erik gennemgår agendaen for generalforsamlingen.  

 

FORMANDENS BERETNING OM FORENINGENS 

VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR. 
 

Indledning 

Som altid vil jeg vil gerne indlede bestyrelsens beretning med at konstatere, at  

 

vi har en meget sund og rigtig god antenneforening. 

 

En forening som er medlemmernes egen forening. 

 

Jeg vil komme ind på en række punkter med følgende overskrifter: 

Medlemsudvikling – herunder byudviklingen 

Foreningens anlæg – herunder renoveringer 

ASOM-Net samarbejdet 

Foreningens butik og kontor 

Foreningens samlede produktudbud–Radio-/TV, Internet, Telefoni og 

Tilvalg, Selvbetjening, TV2 Play – F-Secure - LigoWave 

Tanker om fremtiden – Streaming – Smart TV – Web-tv m.v. 

Afslutning 

 

Det første jeg vil omtale er: 

 

MEDLEMSUDVIKLING – herunder byudviklingen 

Foreningen kan glæde sig over, at vi til stadighed får flere medlemmer.  

 

Det er dels medlemmer fra eksisterende boligområder - parcelhuse, o.l. og dels 

fra nye boligområder. 

 

Som bekendt er der fuld tryk på nybyggeriet– dels via kommunale og private 

udstykninger forskellige steder i byen og dels via opførelse af mange lejeboliger 

rundt omkring.  

 

En voldsom byggeaktivitet, som bestemt er til stor gavn for byen, og som også 

vil indebære rigtig gode chancer for, at Antenneforeningen Vejen – over de 

næste par år - vil få en pæn tilgang af nye medlemmer. 

 

Antenneforeningen Vejen har på nuværende tidspunkt i underkanten af 

5.000 medlemmer. 
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FORENINGENS ANLÆG  
Et antenneanlæg, som vores, består af dels centralt placeret modtage- og 

sendeudstyr og dels et stort antal forstærkere og et coax- og fiberledningsnet der 

forgrener sig til de enkelte boliger rundt omkring i byen. 

 

F.s.v. angår centralt udstyr – er det placeret i et nyt og fuldt moderne serverrum, 

hvor vi bl.a. har køling, brandslukning, nødstrømsanlæg og automatisk 

overvågning af alle kritiske enheder. 

 

F.s.v. angår de mange forstærkere og coax- og fiberledningsnettet foretager vi 

løbende udskiftning eller opgradering heraf, straks vi bliver opmærksom på fejl 

i enten forstærkere eller i ledningsnettet.  

 

Signalkvalitet, forsyningssikkerhed og færrest mulige afbrydelser er nemlig hele 

tiden mål, vi stræber efter. 

 

Som oplyst på tidligere generalforsamlinger udarbejdede bestyrelsen for år 

tilbage en plan – hvor vi - udover den løbende renovering af anlægget – 

igangsatte en egentlig opgradering af nettet.  

 

Dette med henblik på at kunne tilbyde endnu større hastigheder til vores 

internetbrugere – men med den samtidige effekt, at TV-brugerne opnår 

forbedringer af billedkvaliteten som giver mulighed for udnyttelse af nye TV-

standarder. 

 

Dette er nu afsluttet og betyder, at vi nu kan tilbyde internethastigheder på op til 

1000 Mbit/s og dermed fuldt ud konkurrere med, hvad andre reklamerer med. 

 

I efteråret gennemførte EWII en aggressive kampagne i Vejen, hvor de gerne 

ville installere fibernet hos alle – for ad den vej – via såkaldte Serviceprovidere 

at kunne tilbyde en række TV- og bredbåndsprodukter til husstande, der 

efterfølgende vil abonnere på tjenester fra disse. 

 

Det der først og fremmest blev slået på fra EWII’s side var, at man med 

fiberbredbånd kan få bredbåndshastigheder på op til 1000 Mbit. 

 

Det er der flere udbydere på markedet, der har reklameret kraftigt for igennem 

længere tid som værende det eneste rigtige.  

 

Det på trods af, at der stort set ingen er, der har brug for en sådan hastighed på 

nuværende tidspunkt. 

 

Men vi ved også, at reklamen har stor magt, og derfor vil vi ikke stå tilbage for 

det, og efter gennemførelsen af opgraderingen, kan vi så også tilbyde 1000 

Mbit/s. 
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Vi kalder vores 1000 Mbit/s – Hyber Fibernet. Og hvad er så det? 

 

Hybrid Fibernet – er sammensat sådan, at der fra vores hovedstation anvendes 

fiber ud til en række ”øer” tæt på boligområder, og herfra anvendes Coaxnet til 

den enkelte bolig. 

 

Med det mest moderne udstyr er vores anlæg således teknologisk fuldt på højde 

med alle øvrige på markedet. 

 

Hvor det vigtigste for os er, at vi kan sikre vores medlemmer: 

- De ønskede hastigheder 

- Stabile forbindelser – der hele tiden overvåges 

- Høje oppetider 

- God og lokal support 

- Fuldt ud konkurrencedygtige priser. 

 

ASOM-Net samarbejdet  
Jeg har gennem de senere år – som fast punkt – omtalt det indgåede samarbejde 

omkring det vi kalder ASOM-Net. 

 

Et samarbejde hvor ideen er, at ASOM-Net, som fælles paraplyforening – ejer 

og driver en hovedstation – hvorfra Radio- og TV-kanaler, Internet og øvrige 

services udvikles, distribueres, supporteres og administreres. 

 

Ikke fordi jeg vil sige så meget om det i år, men blot lige nævne, at antallet af 

antenneforeninger under ASOM-Net nu udgør 33 medlemsforeninger fordelt 

over hele landet.  

 

Medlemsforeninger der tilsammen repræsenterer 100.000 TV-brugere 

og 60.000 bredbåndsbrugere. 

 
ASOM-Net håndterer og supporter TV-produkter til ca. 25.000. 

Håndterer og supporter Internet-produkter m.v. til ca. 40.000 

medlemmer og foretager kontingentopkrævning og yder 

medlemsservice for ca. 10.000 medlemmer. 

 

ASOM-Net’s kontor og teknikdel i Vejen er arbejdsplads for 

21 fuldtidsansatte med yderligere 10 aften- og weekendsupportere tilknyttet. 

 

De senest tilkomne medlemsforeninger er Antenneforeningen Aarhus, GVD 

Antenneforening og Tarm Bredbånd.  

 

I Antenneforeningen Vejen er vi meget glade for samarbejdet under ASOM-Net 

og vi er positive overfor fortsat tilgang af flere foreninger, idet det hver gang 
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giver ASOM-Net yderligere forhandlingskraft og økonomisk styrke til at 

udvikle og håndtere nye services til gavn for medlemmerne i de tilknyttede 

foreninger – og altså også for medlemmer i Antenneforeningen Vejen. 

 

FORENINGENS BUTIK OG KONTOR  
Som jeg omtalte på generalforsamlingen i september, nødvendiggjorde den 

meget positive udvikling i ASOM-Net, at der skulle findes nye og større lokaler. 

  

ASOM-Net’s administration m.v. er derfor flyttet fra Vestergade 4 – til 

Vestergade 6 – i en del af det bygningskompleks, hvor Vejen Kommunes 

Borgerservice tidligere har holdt til. 

 

Og Antenneforeningen Vejens butik og kontor, har nu indgang i Vestergade 6 a. 

 

Og kom endelig forbi – enten blot for at se lokalerne eller for at få en snak om 

dine muligheder for TV-pakker, Internet, Telefoni, Tilvalgskanaler, TV2 Play, 

sikkerhedspakke osv. osv. 

 

PRODUKTUDBUD 
Det næste område, jeg vil inddrage i beretningen, er en omtale af 

Antenneforeningens samlede produktudbud. 

 

Et produktudbud som løbende udvides og gøres bredere. 

 

Med fremkomsten af forskellige streamingtjenester som Netflix, HBO osv. er 

der sket det, at flere husstande – udover at aftage de normale TV-pakker også 

nu abonnerer på en eller flere streamingtjenester. 

 

Derfor koncentrerede vi os om – i forhandlingerne med de forskellige 

kanaludbydere i 2019 - at få sammensat TV-pakkerne – så de automatisk også 

indeholder en af de mest populære streamingtjenester – nemlig Viaplay Film og 

Serie. 

 

Viaplay Film og Serier 

Vi håber at alle er bekendt med og også jævnligt benytter Viaplay Film og 

Serier – der som sagt er indeholdt i alle TV-pakker. 

 

TV-programpakker 
Ellers har vi jo vores 3 TV-pakker – som jeg bare lige vil løbe hurtigt over. 

 

Mix Selv 10 -eller Mix Selv 20  
Samtidig med inkluderingen af Viaplay Film og Serier i alle TV-pakker blev 

også et nyt produkt lanceret – nemlig Mix Selv 10 og Mix Selv 20, hvor man 

alene med en Grundpakke kan bygge ovenpå med de TV-kanaler, som man selv 

foretrækker. 
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Et koncept, hvor vi kommer lidt nærmere på et egentligt frit valg. 

 

Tilvalgsunivers 
Hertil kommer naturligvis fortsat vores Tilvalgsunivers, hvorfra man kan vælge 

at tilføje TV-kanaler til ens TV-pakke. 

Udvalget af TV-kanaler i Tilvalgsunivers er meget stort, og vil nok kunne 

tilfredse stille de fleste. 

 

Der er allerede en del af vore medlemmer, der benytter sig af en eller flere 

kanaler eller pakker i Tilvalgsuniverset. Kunne det evt. også være noget for jer, 

er i er naturligvis altid velkomne på kontoret i Vestergade for en demonstration 

og en snak om mulighederne i Tilvalgsuniverset. 

 

Selvbetjeningsportal 
Tilkøb af kanaler eller pakker fra Tilvalgsuniverset foretages via vores 

Selvbetjeningsportal og fungerer lidt ligesom almindelig nethandel, hvor 

mulighederne præsenteres og køb registreres i en indkøbskurv, hvorefter de 

bestilte kanaler eller pakker er tilgængelige næsten umiddelbart efter på TV’et. 

 

Ligesom ved alm. Nethandel kan man betale via kort eller via Mobilepay. 

 

Selvbetjeningsportalen tilgås via foreningens hjemmeside, og er en samlet 

portal, hvor man som medlem har et overblik over hvilke produkter man 

abonnerer på og hvilke produkter, man har mulighed for at abonnere på. 

 

F.eks. kan man herfra opgradere Viaplay Film og Serier til Viaplay Total – og 

så fortsat opnå en meget betydelig rabat i forhold til den vejledende udsalgspris. 

 

Herudover er selvbetjeningsportalen rent faktisk en hel del mere at byde på, . 

 

Det gælder f.eks. Web-TV 

 

WEB-TV 

Eller populært sagt = streaming af din TV-pakke. 

 

Web-TV er kort fortalt muligheden for at få adgang til alle de TV-kanaler, 

man har i sin TV-pakke og tilvalgskanaler – ikke kun på sit TV – men også 

på sin PC, Mac, Ipad, eller smartphone. 

Man er således ikke længere afhængig af at skulle sidde foran sit TV-apparat for 

at se et TV- program, men kan altså se det på alle de nævnte enheder. 

 

Men ikke kun det – Web-TV – eller streaming af TV-kanaler indeholder en 

lang række yderligere muligheder. 
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Med StartForfra kan du starte igangværende programmer forfra. Så gør det ikke 

noget, hvis du kommer 10 minutter for sent til dit yndlingsprogram 

Er du kommet bagud med et program eller en serie – kan du se programmer i op 

til 7 dage tilbage i tiden på udvalgte tv-kanaler. 

Man kan bruge pause- eller spole-funktionen, hvis telefonen ringer midt i 

det hele - eller du taber tråden undervejs – Så er du sikker på at få alle 

detaljerne med. 

 

Har man misset et TV-program – kan man inden for 7 dage finde 

programmet i et arkiv og kan således se det nu. 

 

Kommer der et TV-program, som man gerne vil se, men måske ikke lige har 

mulighed for – kan man optage det og dermed se programmet på et senere 

tidspunkt. 

 

Og alle de muligheder er kun starten. Der vil komme flere muligheder til med 

tiden. 

 

F.eks. med integration af DRTV og andre streamingtjenester, som 

dermed bliver en del af Web-TV platformen. 

 

Når jeg nu har fortalt om alt det man kan med WEB-TV, er en vigtig 

detalje også at nævne, at det ikke kun er hjemme i sin bolig man kan 

benytte Web-TV mulighederne – nej det gælder også i resten af Danmark 

og faktisk også på ferierejser i EU. 

 

Endelig er det naturligvis også værd at nævne, at man med WEB-TV og en 

enkelt enhed – som f.eks. Chromecast eller Apple TV – kan ”flytte” Web-TV 

delen til et andet TV-apparat – f.eks. når man er i sommerhus 

– på campingferie eller lignende. Eneste krav her er, at der skal være en god og 

stabil internetforbindelse til rådighed. 

 

Alt det, der er nævnt, kan tilgås alene via enkelt App, der hedder PlayMaker. 

Ved nyere TV-apparater er App’en, allerede indbygget. 

 

Og det fantastiske, ved det hele er, at alle medlemmer af Antenneforeningen 

Vejen, der har en TV-pakke – helt uden meromkostninger – kan få adgang 

til Web-TV. 

 

Det eneste man skal foretage sig, er at gå på antenneforeningens hjemmeside og 

her vælge selvbetjening, hvorfra man kan tilmelde sig Web-TV. 
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Vi håber rigtig mange vil benytte sig af Web-TV mulighederne. 

 

Det er nemt – og det er smart. 

 

TV2 Play Favorit og Sport 
Via selvbetjeningsportalen kan man også tilmelde sig et meget fordelagtigt 

abonnement på TV2’s streamingtjeneste = TV2 Play. 

 

Med et sådant abonnement har man adgang til hele TV2’s univers med deres 

TV-kanaler og med snigpremiere osv. 

 

Som medlem af Antenneforeningen Vejen er prisen – under visse 

forudsætninger – kun kr. 43,00 pr. måned mod en normalpris på kr. 199,00 pr. 

måned.  

 

Forudsætningerne eller vilkårene er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. 

 

UATV 

Vi undersøger i øjeblikket om, vi har mulighed for at sætte kanalen UATV på 

nettet som en prøvekanal. 

 

UATV er en nyhedskanal, der formidler objektive og reflekterende nyheder fra 

og om Ukraine til hele verden. Udsendelserne fra UATV rapporterer i øjeblikket 

løbende om aktuelle begivenheder med aktuelle rapporter fra den igangværende 

krig og dens midlertidigt besatte områder. 

Vi håber det vil lykkes for os, så vi på den måde kan give de ukrainske 

flygtninge i vores område den mulighed for at følge lidt med i, hvad der foregår 

i deres hjemland. 

 

VEJEN-NET 

F.s.v. angår Vejen-Net er vi fortsat inde i en rigtig positiv udvikling.  

Vi har fået og får til stadighed flere brugere, hvilket naturligvis skyldes 

kvaliteten, de udbudte hastigheder og ikke mindst prisen, som – uden 

sammenligning – er landets bedste og billigste.  

 

Og som omtalt tidligere er det nu også muligt at få 1000 Mbit/s – hvis man 

ønsker det. 

 

Telefoni 
Hvor vi – via samarbejde med Evercall - har vi et rigtig stærkt produkt. 

 

Det gælder såvel på fast IP-telefoni og mobiltelefoni. 
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Ved at skifte sit nuværende fastnet telefoni til IP-telefoni vil man faktisk kunne 

opnå en besparelse på op til 50 % på regningen. Billigste abonnement er p.t. helt 

nede på kr. 20,00 pr. måned. 

 

Yderligere varer på hylden er F-Secure og Ligowave, som jeg også gerne vil 

gøre lidt reklame for som attraktive produkter, der med fordel kan erhverves via 

antenneforeningen. 

 

F-secure - Ligowave 

F-Secure er et antivirusprogram – hvor man for kun kr. 18,00 pr. måned kan 

sikre sine PC’er mod virus og malware – så man sikkert kan bruge Netbank, 

Nethandel osv. osv. 

 

Det andet jeg vil gøre reklame for, er det der hedder Ligowave. En enhed – eller 

et acces-point, der fungerer som en forlængelse af ens trådløse netværk. 

 

Så har man udfordringer med sit trådløse netværk – så er en investering i 

Ligowave det helt rigtige. Prisen kr. 29,00 pr. måned – eller som engangskøb kr. 

899,00. 

 

TANKER OM FREMTIDEN 
Som jeg gennem beretningen flere gange har omtalt, sker der hele tiden noget 

inden for vores område. Såvel Antenneforeningen Vejen som ASOM-Net 

arbejder derfor også løbende med en vurdering af vore medlemmers forventede 

ønsker til udvidelse af de samlede services. 

 

Vi forholder os naturligvis også til den tendens, der viser, at flere og flere 

udover deres almindelige Flow-TV pakker – altså det vi kender i dag med TV-

pakkerne - også abonnerer på Streaming tjenester som f.eks. Netflix, HBO, 

Disney+ osv. osv.  

 

En udvikling vi holder øje med og også agerer i forhold til. På kort sigt er vi dog 

ikke så nervøse, for selvom der også i vores tal kan ses en udvikling – eller 

tendens - vil vi, som jeg omtalte tidligere - med de mange igangværende eller 

planlagte bygningsprojekter i byen – få en pæn tilgang af nye medlemmer.  

 

Og hvis man alene ønsker at benytte sig af streamingtjenester (uden TV-pakker) 

kræver det en god internetforbindelse – som vi jo så kan levere. 

 

F.s.v. angår prisen på TV-pakker har tendensen igennem mange år været, at 

kanaludbyderne lige så stille har hævet priserne år for år – begrundet i dyrere 

rettigheder til sportsbegivenheder og til flere egenproducerede dansksprogede 

film og serier. 

 

Det er desværre nok en tendens, vi også vil se fremover. 

DocuSign Envelope ID: 25EDC143-AECB-40F0-BB80-7E1859A4A82D



 

 

Lovforslag L106 

 

Men 

 

Nu er der pludselig også andre, der har set en mulighed for trække penge ud af 

os TV-brugere – nemlig en række partier i Folketinget, som har fremsat et 

lovforslag L106 om fremover at pålægge moms på betalingerne til Copydan. 

Partierne har beregnet, at det vil kunne give et provenu på ca. 250 mio. kr. om 

året – lige nok til at finansiere oprettelse og drift af fængselspladser i Kosovo. 

 

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det betyde en merudgift på mellem kr. 

15,00 – 18,00 pr. medlem pr. måned. 

 

Det er vi, som antenneforening selvfølgelig meget imod, og har derfor reageret 

og argumenteret imod forslaget, hvor vores landsorganisation FDA har deltaget 

i høringer og haft foretræde for skatteudvalget – hvor de med beregninger fra 

Antenneforeningen Vejen har forsøgt at overbevise politikkerne om, at det vil 

have store konsekvenser for kunstnere og fremtidig dansk produceret indhold, 

hvis lovforslaget gennemføres. 

 

Status p.t. er, at der er har været indhentet ekstern juridisk bistand, som har 

undsagt Skatteministeriets opfattelse af EU-retten. 

 

Foreløbig er 2. og 3. behandling derfor udsat – så håbet er så, at lovforslaget om 

moms på Copydan helt droppes. 

 

Produkter 

På produktområdet arbejder vi fortsat på at udvide mulighederne med flere 

streamingtjenester – herunder med f.eks. e-bøger, musiktjenester, computerspil 

osv. 

 

Men også f.eks. alarmsystemer og måske el-ladestandere. 

 

Alt sammen til særlige priser og integreret i det samlede kundeforhold og med 

til- og framelding via vores selvbetjeningsløsning. 

 

Nyt navn 

Det sidste lige kort vil nævne er, at vi pusler med tanker om måske at ændre 

foreningens navn fra Antenneforeningen Vejen til noget mere moderne og 

måske også mere sigende for, hvad vi efterhånden beskæftiger os med. 

 

Så det kan godt være, at vi i løbet af 2022 foretager et navneskifte – men så vil i 

hære mere om det på det tidspunkt. 
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Tanker om fremtiden - afslutning 

Som tidligere nævnt går udviklingen rigtig stærk, og vi er sikre på, at der til 

stadighed vil vente os spændende udfordringer, hvor Antenneforeningen Vejen 

fortsat vil være med helt fremme og forsøge at sætte sit præg til glæde og gavn 

for alle vore medlemmer. 

  

Som jeg allerede indledte beretningen med, så er Antenneforeningen Vejen  

 

”En meget sund og rigtig god antenneforening.” 

 

”En forening som er medlemmernes egen forening.” 

 

Og en forening, hvor bestyrelsen sætter en ære i at huske og holde fast i, at 

foreningen er medlemsejet, og af det følger, at vi til stadighed arbejder på at 

stille forskellige relevante services til rådighed for alle medlemmer og samtidig 

sikre ”den bedst mulige kvalitet og service til den lavest mulige pris.” 

  

Det gælder Radio, TV, Internet og det gælder Telefoni og alle øvrige produkter 

vi stiller til rådighed. 

 

Et mål vi synes, vi er lykkedes med at opfylde indtil nu, og fortsat vil gøre alt 

for at leve op til. 

 

AFSLUTNING - FORMANDEN  
Med dette vil jeg nu slutte mit indlæg, og det vil jeg gøre med at rette en tak til 

alle medlemmer, til foreningens dygtige medarbejdere, til foreningens 

serviceteknikere og øvrige samarbejdspartnere, og endelig sidst – men ikke 

mindst - en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde igennem 

2021 og den forgangne del af 2022. 
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Spørgsmål/Kommentar 

 

Navn Lars Palmelund 

Adresse Dalgårdsvej 73 

Spørgsmål PlayMaker – er det eget udviklet – eller tilkøbt som det er? 

Svar: 

Gunnar Jessen 

Det er tilkøbt, og vi har kun indirekte indflydelse på 

opsætning og virkemåde via vores medlemskab af ASOM-Net 

 

Navn Bendt A. Poulsen 

Adresse Mannehøj 65 

Spørgsmål Savner DAB radiokanaler efter lukning af FM-signalet og kan 

ikke fange DAB kanalerne på en DAB-radio via ”luften,” og 

må bruge TV i stedet for. Kan Antenneforeningen Vejen gøre 

noget? 

Svar: 

Gunnar Jessen 

Uheldigvis er Vejen placeret for langt væk fra DAB-senderen, 

så derfor er det vanskeligt at modtage signalet. Vi har 

desværre ingen indflydelse på hvor DAB senderne placeres. 

 

Navn Peter E. Nielsen 

Adresse Enebærvej 2 

Kommentar Oplevede at DAB radiokanalerne pludselig forsvandt som 

FM-signaler. Troede det var hans udstyr, der var defekt og 

tilkaldte tekniker. 

Teknikeren kunne fortælle at FM-signalet fra 

Antenneforeningen Vejen ikke længere er aktivt. 

Købte derfor en antenne hos Elgiganten – og nu modtages 

DAB-kanalerne uden problemer. 

  
 

ÅRSRAPPORT 2021 

 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab  

Foreningens kasserer Bettina Røijen forelagde det reviderede regnskab for 2021 

– herunder revisonspåtegningen og underskrifter.   

 

Ingen spørgsmål. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

 

Pkt. 5 Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne 
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Pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg i år er: 

 

Torben Nielsen Gjørup 

Gunnar Jessen 

 

Begge er villige til at modtage genvalg. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben og Gunnar 

 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. 

 

Idet det ikke var tilfældet – blev Torben og Gunnar genvalgt for perioden 2022-

2024. 

 

Pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår valg af: 

 

Bjarne Holm og Ricky Falkner Uth 

 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater. 

 

Idet det ikke var tilfældet – blev Bjarne Holm og Ricky Falkner Uth genvalgt 

for perioden 2022-2023. 

 

Pkt. 8 Valg af en eller flere revisorer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm 

 

Beierholm blev genvalgt 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

Navn Connie Ebbesen 

Adresse Grønnehaven 2 

Kommentar Har igennem længere tid oplevet problemer med signalet fra 

Antenneforeningen Vejen. Må ofte genstarte kabelmodemmet 

og billeder på TV og Ipad fryser/pixelerer. 

Synes ikke problemerne afhjælpes – på trods af mange 

henvendelser til supporten. 

Svar 

Gunnar Jessen 

Vi beklager det beskrevne forløb og lover, at der bliver sendt 

en tekniker ud til adressen og hele Grønnehaven for at 

kontrollere og måle forbindelsen. 

 

Navn Flemming Thomsen 
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Adresse Dalgårdsvej 81 

Spørgsmål Der er blevet lagt nyt kabel ned ved adressen og hos naboen i 

nr. 83. Reetableringen er udført meget sjusket - så fliserne i 

dag ligger meget dårlige. 

Spørgsmål: Burde en sådan reetablering ikke været udført 

bedre?  

Svar 

Gunnar Jessen 

Gravearbejde i forbindelse med kabelnedlægning bestilles og 

koordineres af foreningens servicepartner. Vi følger op på 

sagen. 

 
 

Formanden afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede dirigenten for en 

god og rolig måde at lede generalforsamlingen på og takkede forsamlingen for 

god ro og orden. 

 

Aftenen sluttede med stegt flæsk og persillesovs i restauranten. 

 

 

Vejen, den        Vejen, den 

 

Dirigent       Referent 

 

Erik Nellemann      Torben N. Gjørup 

 

_________________________    _______________________ 
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